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TYTUŁ: ZAKUWANIE PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH FACHOWO ELTRAS

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: ELTRAS (.: eltras :.)
  Adres: Logarytmiczna 7
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 508170179
                

OPIS:

Firma ELTRAS świadczy profesjonalne usługi zakuwania węży i przewodów hydraulicznych w elementy złączne hydrauliki siłowej. Firma
ELTRAS posiada szeroki asortyment komponentów do produkcji węży oraz duży wybór wszelkiego rodzaju elementów umożliwiających
dopasowanie różnych elementów: nypli, kolanek, trójników, korków, uszczelek itp. Usługi zakuwania węży firma ELTRAS realizuje
wykorzystując zakuwarki do przewodów renomowanych firm, umożliwiające wysoką wydajność pracy oraz najwyższą jakość wykonania.
Zakuwarki używane przez firmę ELTRAS umożliwiają zakuwanie węży o różnej średnicy, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć się
większości zleceń, a nasi specjaliści maksymalnie skrócić czas potrzebny na wykonanie zlecenia. Wykorzystywane w naszej firmie
elementy złączne do zakuwania węży spełniają międzynarodowe standardy bezpieczeństwa użytkowania i normy jakości. Firma ELTRAS
posiada doświadczenie oraz niezbędną wiedzę umożliwiającą również naprawy węży i przewodów hydraulicznych, a także serwis
przewodów hydraulicznych. Firma ELTRAS zajmuje się zakuwaniem, sprzedażą oraz naprawą węży hydraulicznych do maszyn
rolniczych, maszyn budowlanych i pojazdów transportowych, maszyn drogowych, wózków widłowych i podnośników. W ofercie ELTRAS
posiada zakuwarki do węży hydraulicznych umożliwiające zakuwanie węży do myjek ciśnieniowych, zakuwanie węży do klimatyzacji,
zakuwanie węży do układów hamulcowych oraz przewodów wysokociśnieniowych i innych. ELTRAS świadczy usługi zakuwania
przewodów w rozsądnej cenie, fachowo oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i norm jakości odpowiednich do różnych zastosowań: w
budownictwie, przemyśle, rolnictwie czy transporcie. Oferta zakuwania przewodów jest uzupełnieniem kompleksowej oferty firmy
ELTRAS obejmującej również: wynajem maszyn i urządzeń do rozładunku, wyładunku wagonów, transportu niskopodwoziowego oraz
pełen zakres badań technicznych pojazdów i maszyn. Szczegółowe informacje dostępne są na firmowej stronie www.eltras.pl oraz
telefonicznie pod numerem 508 170 179
Zapraszamy do korzystania z naszych usług w naszej siedzibie przy ul. Logarytmicznej 7 w Białymstoku. Oczekujemy Państwa od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


